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Komunizm, katolicyzm i upadek Ameryki
Pastor Brian Kocourek
W kazaniu Religia Jezabelii 61-0319, wygłoszonym w Middletown Ohio, brat
Branham ostrzegał ludzi, co nastanie, kiedy odrzucą to Poselstwo. Kiedy Bóg posyła

poselstwo i mówi do ludzi, a oni nie przyjmą tego, wtedy On wycofuje Swego sługę i
zsyła plagi: głód, śmierć, w duchownej i fizycznej sferze. Obserwuj to przygnębienie,
bracie. Myślisz, że widziałeś coś; tylko zaczekaj przez chwilkę. Niczego nie widziałeś.
Myślisz, że umierasz pragnąc dobrego duchowego przebudzenia; tylko zaczekaj trochę.
Czekaj tylko, pragnij i krzycz, by słyszeć Słowo Boże. Tak jest powiedziane w Biblii.
„W czasach ostatecznych będzie głód”, powiedział prorok, „nie tylko za chlebem i wodą,
lecz będzie głód słuchania prawdziwego Słowa Bożego.” Lecz ten głos będzie cichy,
gdzieś na pustkowiu, ukryty.
Dzisiaj wieczorem chciałbym wam pokazać, w jaki sposób komunizm jest częścią
przekleństwa, które przyszło na ten naród z powodu odrzucenia Bożego Głosu dla tej
generacji.
Otóż, na podstawie Biblii wiemy, że Ameryka i reszta narodów toną finansowo,
ponieważ nie usłuchali Głosu Bożego na ten czas. W 5. Mojżeszowej 28 widzimy, jak
Boże błogosławieństwa zmieniają się w przekleństwa nad tym narodem lub ludźmi,
którzy nie słuchają Głosu Pana Boga. Słowo „słuchać” oznacza „zwracać szczególną
uwagę”, a to jest bardzo widoczne w ustawodawstwie, które jest w naszym państwie,
bowiem oni odwrócili swoje serca od Boga i Jego Głosu dla tej generacji.
Zatem, jest bardzo ważną rzeczą poznać to, bo przekleństwo mogłoby zostać
odwrócone, gdyby tylko ludzie odwrócili się od swych grzesznych dróg i słuchali i
zwracali uwagę na Poselstwo tej Godziny, które jest Bożym Głosem dla tej generacji.
Bo Sam Pan zstąpił z OKRZYKIEM a wiemy, że Poselstwo jest tym OKRZYKIEM.
W kazaniu Wczesny i późny deszcz 60-0303 P:19 brat Branham powiedział: Wróg
czeka, aż zapadnie noc, by zaatakować. Lubi przychodzić w nocy. Wielkie ataki w
naszych armiach dzieją się w nocy. A to jest... Mówicie o komunizmie. Komunizm
czeka na jedną rzecz. Wiele o tym dzisiaj słyszymy. Komunizm czeka na jedno, narody
są tego pełne – on czeka, aż umrze ta odrobinka duchowego życia, którą jeszcze mamy,
aż zapadnie zupełna ciemność w kościele. Tylko na tej podstawie może nastąpić ten
atak. Niech Amerykanie, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, powstaną w Imieniu
Pańskim na swoje nogi, wykrzykną, a komunizm nie będzie miał szans. Jednak my
lawirujemy pomiędzy tym; nasze kościoły są tego pełne. Z pewnością. Jest to wszędzie.
To jest skażone, całe ciało jest takie. Jest tylko jedna zdrowa rzecz, jeden fundament, a
jest nim Jezus Chrystus. Jest On jedyną Skałą Zbawienia, którą znam. Jedyna droga
ucieczki jest przez Jezusa Chrystusa. On jest tym Jedynym.

Widzicie więc, że istnieje droga powrotu, lecz czy Ameryka wybrała tę drogę z
kryzysu? Czy ona to zrobi? Absolutnie nie. Dlaczego? Ponieważ myśli sobie, że jest
bogata i powiększyła swoje dobra, a nawet nie wie, że jest biedna, nędzna, mizerna i
naga; nawet nie wie o tym. Więc jak może pokutować, kiedy nawet nie wie o tym. Lecz
ona jest taka, a jest stan wskazuje na to! Ale ona nie może tego widzieć, więc nie czyni
nic innego, tylko ciągle to samo.
Wiecie, że to jest znakiem szaleństwa, kiedy czynisz ciągle tę samą rzecz wkółko,
myśląc, że jakoś się to zmieni, jeśli to będziesz czynić. Ona wpakowała się w problemy,
trwoniąc pieniądze, których nie ma, a teraz myśli sobie, że wyjdzie z problemów,
wydając jeszcze więcej pieniędzy, których nie ma. To jest niesamowicie głupie. Lecz
jesteśmy ostrzegani, że w czasie końca jedyni rozsądni ludzie są ci, którzy mają zmysł
Chrystusa. I tutaj to macie. A jedyna droga ucieczki jest przez Jezusa Chrystusa, tak
jest. Więc wejdźcie w Chrystusa, kiedy jeszcze jest czas. I pokutujcie ze swych
grzesznych dróg i przyznajcie to, że bez Chrystusa jesteście zgubieni.
Izrael nad Morzem Czerwonym 2 53-0327 A teraz przejdziemy do ostatniej plagi,

gdzie Bóg powiedział: "Jestem zmęczony waszym błaznowaniem, jak długo mi już
służycie, a teraz będzie jeszcze jedna plaga." Chcę abyście zauważyli, że ostatnią
plagą, jaką Bóg uderzył Egipt, była śmierć! Mamy teraz trzęsienia ziemi, wojny i
wieści o wojnach, są też i powodzie, a Jezus powiedział: Będzie ucisk narodów, a kiedy
morze zaryczy, serca ludzkie odmówią im posłuszeństwa – wystąpią ze wzmożoną siłą
zawały serca, i duża liczba różnych zakaźnych chorób, ludzie będą bać się, będzie lęk
przed tym co ma nastąpić, a wszystkie te rzeczy teraz spełniają się. Ale ostatnią plagą
będzie duchowa śmierć, nie fizyczna, ale duchowa ŚMIERĆ w zborze!! Zauważcie, że
była to duchowa śmierć między synami Izraelskimi. A kościół ma teraz więcej
członków niż kiedykolwiek przedtem miał, ale duchowo jest teraz najsłabszym
zborem!! Taka jest prawda!! Jest to taka sama śmierć jak w Egipcie!
IZRAEL W KADESZ–BARNE 53-0328 Zwróćcie teraz uwagę. Wtedy Bóg

przygotował i przyprowadził do porządku Mojżesza, wysłał go ze Swoimi Znakami i
cudami do Egiptu. Wczoraj przebieraliśmy to, a ostatnim znakiem była śmierć!
Znaleźliśmy to, że ostatnią plagą będzie duchowa śmierć w zborze. Zbór wyschnie i
będzie zwiedziony i rozwiany. Tak to jest, to się zgadza. Żyjemy w strasznym czasie.
Dzisiaj jest to tak, jak było w tamtym czasie, kiedy oni mieli prawdziwe zwycięstwa,
ale ciągle zawodzili, tutaj jest teraz czas umierania. Pozwalają na to, że Krew znikła z
podwoi drzwi wejściowych. A było powiedziane: "Gdy zobaczę krew ominę was."
Otóż, jest rzeczą bardzo znaną, że siódmą plagą jest duchowa śmierć, a kiedy
widzimy, co powiedział brat Branham o komunizmie, że jest już teraz tutaj, a to iż ten
naród był już porozdzielany przez niego, lecz jeszcze czekał na Duchową śmierć tego
narodu, zanim mógł się zacząć poruszać.

Komunizm oczekiwał jednego. Słyszymy wiele o tym dzisiaj. Komunizm pragnie
jednej rzeczy, naród jest porozdzielany przez to, ale on oczekuje, aż to małe duchowe,

co mamy, umrze, i ciemność przedostanie się do kościoła. Tylko w ten sposób on może
uderzyć.
Brat Branham przepowiedział w roku 1956, że Ameryka odrzuci Chrystusa, a
wszystkie dane statystyczne pokazują, że od tego czasu ten naród ciągle bardziej i
bardziej oddala się od Chrystusa.
17 lipca 1964 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych doszedł do wniosku, że
jakakolwiek recytacja Biblii lub modlitwa w szkołach publicznych jest uważana za
sprawę niezgodną z konstytucją.
W Wikipedii: Roe versus Wade, 410 U.S. 113 (1973), jest to sprawa rozpatrzona
przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który wpłynął na przełomową decyzję w
związku z aborcją. Zgodnie z decyzją Roe, większość praw przeciw aborcji w Stanach
Zjednoczonych naruszało prawo konstytucji dotyczące prywatności zgodnej z
Pewnością czternastej nowelizacji konstytucji. Ta decyzja wywróciła wszystkie prawa
stanów i prawa federalne delegalizujące albo ograniczające aborcję, które były
niezgodne z jej ustanowieniami. Roe v. Wade jest jednym z najbardziej
kontrowersyjnych i znaczących dla polityki przypadków w historii Sądu Najwyższego
U.S.A. Mniej znanym przypadkiem tego, Doe v. Bolton, był rozstrzygnięty w tym
samym czasie.

Roe v. Wade praktycznie uważa, że matka może przerwać ciążę z jakiegokolwiek
powodu, dopóki „nie nadejdzie moment, kiedy płód jest zdolny do życia”. Sąd
definiował „zdolny do życia” jako „potencjalnie zdolny do życia poza łonem matki,
chociażby przy pomocy sztucznej pomocy. Zdolność do życia jest zazwyczaj uważana
około siedmiu miesięcy (28 tygodni), lecz może pojawić się wcześniej, nawet w 24.
tygodniu ciąży. Sąd także utrzymuje, że aborcja w okresie zdolności płodu do życia
musi być umożliwiona, kiedy trzeba chronić zdrowie kobiety, co Sąd generalnie
definiował w towarzyszącej temu sprawie Doe v. Bolton, a te orzeczenia wpłynęły na
prawa w 46 stanach.
Otóż, chciałbym przeczytać wam artykuł Chucka Morse, wydrukowanego w piątek
9 maja 2003 r., pod tytułem Komunistyczne Cele
Zapis Kongresu – Dodatek, akapit A34-A35
10 stycznia 1963
Obecne cele komunistyczne
POSZERZENIE UWAG HON. A.S. HERLONG, JR. FLORYDY
W IZBIE POSŁÓW
Czwartek, 10 stycznia 1963

Pan Herlong. Pan Speaker, pani Patricia Nordman z De Land, na Florydzie, to gorliwy
i wyraźny oponent komunizmu, i do niedawna De Land Courier opublikował, iż
zajmowała się tym, aby ostrzec społeczeństwo przed niebezpieczeństwem komunizmu
w Ameryce. Na żądanie pani Nordman, wprowadziłem w ten ZAPIS, na podstawie
jednomyślnej zgody następujące „Obecne komunistyczne cele“, które zidentyfikowała
jako wyjątek z „Obnażonego Komunizmu“ Cleona Skousena:
1. Wyrażenie zgody U.S.A. na współistnienie jako jedyną alternatywę do wojny
jądrowej.
2. Gotowość U.S.A. do kapitulacji zamiast włączenia się do wojny atomowej.
3. Rozwinięcie iluzji, że zupełna likwidacja broni (przez) Stany Zjednoczone będzie
demonstracją moralnej siły.
4. Pozwolenie na wolny handel między wszystkimi państwami, bez względu na
związek z komunizmem i nie bacząc na to, czy towar mógłby lub nie mógłby być
wykorzystany we wojnie.
5. Przedłużenie długookresowych pożyczek Rosji i satelitom Związku Radzieckiego.
6. Zapewnienie pomocy Amerykanów wszystkim narodom, bez względu na
komunistyczną dominację.
7. Uznanie Czerwonych Chin. Przyjęcie Czerwonych Chin do ONZ.
8. Utworzenie Wschodnich i Zachodnich Niemiec jako oddzielne państwa mimo
obietnicy Chruszczowa w roku 1955, aby rozstrzygnąć kwestię Niemiec jako kraj
wolnych wyborów pod nadzorem ONZ.
9. Przedłużenie konferencji, aby zakazać testy broni jądrowej, ponieważ Stany
Zjednoczone zgodziły się zawiesić testy, dopóki negocjacje są w toku.
10. Pozwolenie satelitom Związku Radzieckiego na indywidualną reprezentację w
ONZ.
11. Promowanie ONZ jako jedyną nadzieję dla ludzkości. Jeśli charakter tego jest
przepisany, nacierajcie, że to jest ustawione przez światowy rząd z jego
własnymi niezależnymi armiami. (Niektórzy komuniści wierzą w to, że można
przejąć kierownictwo nad światem przez ONZ. tak lekko, jak przez Moskwę.
Czasami te dwa centra rywalizują nawzajem, jak to czynią teraz w Kongo.)
12. Przeciwstawianie się wszelkim próbom wyjęcia spod prawa Partii
Komunistycznej.
13. Pozbyć się wszystkich lojalnych przysięg.
14. Kontynuacja udostępniania Rosji amerykańskiego Biura Patentowego.
15. Opanowanie jednej partii politycznej lub obu partii politycznych Stanów
Zjednoczonych.
16. Posłużenie się technicznymi decyzjami sądów, aby osłabić podstawowe
amerykańskie instytucje na podstawie twierdzeń, iż ich działanie narusza
prawa ludzkie.
17. Zawładnąć szkołami. Posłużyć się nimi jak przekładnią pasową socjalizmu i
współczesnej propagandy komunistycznej. Złagodzić program. Zawładnąć
stowarzyszeniami nauczycieli. Włożyć partię do podręczników.
18. Uzyskać władzę na wszystkimi studenckimi gazetkami.

19. Posłużyć się studenckimi rozruchami, aby podniecać publiczne protesty przeciw
programom lub organizacjom, które są pod atakiem komunistów.
20. Infiltrować się do prasy. Przejąć władzę nad recenzjami książek, redagowaniem,
pozycjami kształtującymi politykę.
21. Uzyskać władzę kluczowych pozycji w radio, TV i filmów.
22. Kontynuowanie dyskredytacji kultury amerykańskiej przez degradację
wszystkich form artystycznego wyrażania się. Amerykańskiej Jednostce
komunistycznej było powiedziane, żeby „eliminowała wszystkie dobre rzeźby z
parków i budynków, a zastąpiła je bezkształtnymi, niezdarnymi i bez znaczenia
formami”.
23. Władnąć krytykami sztuki i dyrektorami muzeum artystycznych. „Naszym
planem jest promowanie szpetnej, odrażającej i nie mającej znaczenia sztuki.”
24. Eliminować wszystkie prawa regulujące sprośność, nazywające to „cenzurą” i
naruszające swobodę wypowiedzi i swobodę prasy.
25. Złamać standardy kulturalne moralności przez promowanie pornografii i
sprośności w książkach, czasopismach, filmach, radio i telewizji.
26. Prezentować homoseksualizm, degenerację i swobodę seksualną jako rzecz
„normalną, naturalną, zdrową”.
27. Infiltrować się do kościołów i zastąpić objawioną ewangelię „towarzyską” religią.
Dyskredytować Biblię i uwypuklić potrzebę dojrzewania intelektualnego, które
nie wymaga „religijnego kroku”.
28. Eliminować modlitwę lub jakąkolwiek inną formę religijnego wyrażania w
szkołach na podstawie tego, że to narusza zasadę „separacji kościoła i państwa”.
29. Dyskredytować Konstytucję Ameryki, nazywając ją nieadekwatną, staromodną,
nie idącą w takcie z nowoczesnymi potrzebami, przeszkodą we współpracy
pomiędzy narodami na całym świecie.
30. Dyskredytować Ojców – Założycieli Ameryki. Przedstawić ich jako samolubnych
arystokratów, którzy nie mają względu na „zwykłych ludzi”.
31. Bagatelizować wszystkie formy amerykańskiej kultury i zniechęcić nauczanie
historii Ameryki na tej podstawie, że to jest tylko mniejsza część „wielkiego
obrazu”. Podkreślać bardziej historię Rosji, kiedy przejęli ją komuniści.
32. Wspierać każdy ruch socjalistyczny, aby dać im główną władzę nad każdą
częścią kultury – edukacji, socjalnymi placówkami, społecznymi programami,
klinikami zdrowia psychicznego, itd.
33. Eliminować wszystkie prawa i procedury, które kolidują z operacją
komunistycznych narzędzi.
34. Eliminować Komisję nieamerykańskich działań.
35. Dyskredytować i ostatecznie rozpuścić FBI.
36. Infiltrować i zyskać władzę nad więcej związkami.
37. Infiltrować i zyskać władzę nad wielkimi interesami.
38. Przenieść kogoś z sił więziennych – od policji do socjalnych placówek. Leczyć
wszystkie problemy zachowania jako zaburzenia psychiczne, które mogą tylko i
wyłącznie zrozumieć psychiatrzy (lub lekarze).

39. Opanować wykształcenie psychiatryczne i posłużyć się prawami zdrowia
umysłowego jako środkami osiągnięcia władzy pod przymusem nad tymi, którzy
przeciwstawiają się komunistycznym celom.
40. Zdyskredytować rodzinę jako instytucję. Wspierać swobodę seksualną i łatwy
rozwód.
41. Kłaść nacisk na potrzebę wychowywania dzieci z dala od negatywnego wpływu
rodziców. Przypisać uprzedzenia, mentalne tamy i retardację dzieci
hamującemu wpływowi rodziców.
42. Stworzyć wrażenie, że naruszanie i powstanie przeciw władzy są prawnie
uzasadnionymi aspektami amerykańskiej tradycji; iż studenci i grupy o
szczególnym zainteresowaniu powinny powstać i posłużyć się „zjednoczoną
mocą”, ażeby rozwiązać ekonomiczne, polityczne i socjalne problemy.
43. Obalić wszystkie rządy kolonii, zanim prawowita populacja jest gotowa do
przejęcia rządów we własne ręce.
44. Umiędzynarodowić Kanał Panamski.
45. Anulować klauzuję Connally, aby Stany Zjednoczone nie mogły zapobiec
Światowemu Sądowi zająć jurysdykcję (ponad problemami państwowymi. Dać
jurysdykcję Światowemu Sądowi) nad narodami i im podobnym.
Chrystus objawiony w Swoim Słowie P:41 Zwróćcie teraz uwagę, my powracamy,

musimy mieć coś innego, czego się musimy trzymać. Coś musi być kotwicą duszy,
innymi słowy jest to coś definitywnego. A każdy musi mieć coś definitywnego,
względnie jakiś absolut. Głosiłem na ten temat pewnego razu, przed laty, na temat
absolutu, czegoś, co jest ostatecznym słowem. 42 Podobnie jak sędzia podczas gry w
piłkę, jeżeli on powie, że to była bramka, to na tym sprawa skończona. Bez względu na
to, jak ty to widziałeś, sędzia powiedział, że to jest bramka. Ty mówisz: "Ja - ja - ja...
To nie była bramka. To poszło... Ja widziałem..." Bez względu na to, co widziałeś, jeżeli
on orzekł: "bramka," to jest to bramka i na tym sprawa załatwiona. On, on ma
definitywne słowo. 43 światła w ruchu drogowym mają definitywne słowo, jeżeli one
mówią "jedź." Ty powiesz: "Otóż, ja, ja się śpieszę, ja mam... " Nie, nie. One mówią: "Ty
stój spokojnie, podczas gdy inni jadą." Rozumiecie? To jest definitywne.
44 Nuże, musi być coś, co ma definitywne słowo we wszystkim, co czynisz. Musi być
ostateczna decyzja, kiedy wybierasz swoją żonę. Musiała być jakaś kobieta, którą sobie
musiałeś obrać. 45 Otóż, musi być pewien moment, kiedy idziesz kupować samochód,
jakiego rodzaju ostateczną decyzję ty podejmiesz. Czy to będzie Ford, Chevy,
Plymouth, zagraniczny samochód, cokolwiek to jest, musisz mieć jasno w tej sprawie.
A tak samo jest z chrześcijańskim życiem. Musi być coś definitywnego.
Otóż, stwierdzamy, że brat Branham mówi nam tutaj, iż to jest rzeczą istotną
posiadać jakiś absolut. Jak powiedziałem w środę wieczorem: Myślę sobie, że z powodu
niedostatku absolutu mamy tak wiele chaosu w państwie dzisiaj, bo to dzieje się
właśnie wtedy, kiedy nie posiadamy absolutu; są to wyniki chaosu. Władza
ustawodawcza naszego rządu była utworzona, aby ustanawiała prawa a władza
sądownicza była utworzona, żeby utrzymywała porządek na podstawie tych praw i

zarządzała tymi prawami. Ale stało się właśnie to, iż każdy chce bawić się w
prawodawcę we władzy sądowniczej; widzieliśmy jak sądy i inne władze sądownicze
naszego rządu zadecydowały, iż utworzą sobie swoje własne prawa, a złamią już
istniejące, robiąc to, co im się podoba. BATF i FBI i CIA i inne organy wykonawcze,
włącznie z IRS popadły w szał, tworząc swoje własne prawa lub zmieniając już
istniejące bez poprawnego prawnego zezwolenia, które musi wyjść od tych, którzy byli
wybrani, żeby reprezentowali ludzi. I widzimy, jak w sądach i Sądzie Najwyższym
dochodzi do tego, kiedy oni decydują o tym, że będą wykładowcami tych praw, a
czyniąc tak, zmieniają znaczenie tych praw. Zamiast Praw Życia wyrazili zgodę na
mordowanie niewinnych nienarodzonych dzieci.
Kiedy patrzymy na ten temat posiadania absolutu w porównaniu z tym, co
wydarzyło się w tym państwie jako rezultat nie posiadania absolutu, chciałbym teraz
kontynuować tę myśl. A kiedy pomyślimy o edukacji w tym państwie, która pozostała
bez absolutu, który by ją prowadził, myślę, że byłoby dobrym pomysłem, aby dzisiaj
rozwinąć tę myśl. Dlatego dzisiaj rano chciałbym przestudiować tę myśl o tym
absolucie, bo brat Branham mówi o tym, i dlaczego jest rzeczą niezbędną nauczać
nasze dzieci i nakierować nasze dzieci, że też potrzebują absolutu w swoim życiu.
5 Mojżeszowa 6:4-9 KJV (7) NIV Wpajaj je w swoje dzieci. Mów o nich, kiedy jesteś
w domu i kiedy idziesz drogą, kiedy kładziesz się i kiedy wstajesz. (7) Amplified

Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, najpierw będą w twoim sercu. Będziesz je
wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc
drogą, kładąc się i wstając. A więc widzimy, że postępując w taki sposób, oni
umieszczali obrazki i Biblię i tego rodzaju rzeczy, żeby dzieci naprawdę widziały
swoimi oczami, a kiedy widziały swoimi oczami, to miało wpływ na ich umysły i ich
serca.
Otóż, pozwólcie, że opowiem wam historię prawdziwego zdarzenia o małej
dziewczynce, która była w drodze do domu ze szkoły, a pewnego dnia podszedł do niej
mężczyzna. Chcę, żebyście zauważyli, jak zwycięsko wybrnęła z tej sytuacji. I mam
nadzieję, że na podstawie tego opowiadania zrozumiecie, w jaki sposób powinniście i
dlaczego potrzebujecie dać waszym dzieciom właściwe wychowanie w domu. Ta mała
dziewczyna, będąc proszona przez księdza, by uczęszczała na naukę religii, odmówiła,
mówiąc, że to jest przeciw woli jej ojca. Ksiądz powiedział, że powinna być posłuszna
jemu, a nie ojcu. „O, panie, Biblia nas naucza: Czcij Ojca i Matkę swoją”. „Nie twoja
sprawa czytać Biblię”, powiedział ksiądz. „Lecz panie, nasz Zbawiciel powiedział,
badajcie Pisma” (Ew. Jana. 5:39) „To było tylko dla Żydów, a nie do dzieci, i ty tego nie
rozumiesz”, odpowiedział jej ksiądz. „Ale panie, Paweł powiedział Tymoteuszowi:
„Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte,” (2. Tymoteusza 3:15) „O” powiedział
ksiądz, „Tymoteusz był kształcony, aby być biskupem i był nauczany przez
zwierzchników kościoła.” „O, nie, panie,” odpowiedziało dziecko, „on był nauczany
swoją matką i babcią.” Po tym ksiądz odwrócił się od niej, mówiąc: „ta mała
dziewczynka zna Biblię na tyle, że mogłaby mi zakazić parafię.” (Ezechiel 44:23-24)

2. Mojżeszowa 20:3 mówi nam: Jam Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał innych bogów
obok mnie.
Co znaczy: „Jam Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.” Co
znaczy innych? Co chce Bóg przez to powiedzieć ludziom, mówiąc żadnych innych. On
mówi nam, że On jest tym Jedynym. Tylko On stoi, a nikt z nim nie wytrzymuje
porównania. Nie ma żadnego, który byłby godzien uwielbiania, bo słowo Bóg oznacza
obiekt uwielbiania. A On mówi nam, że nie może istnieć nikt inny. Mówiąc inaczej: On
jest Najwyższym, On jest naszym Absolutem, a nie może istnieć inny absolut. I dalej
stwierdzamy zgodnie z Ew. Jana 1:1, gdzie jest powiedziane: Bóg jest Słowem. A
wiemy, iż Biblia naucza nas, iż: O czym myśli człowiek w sercu swoim, takim jest,
bowiem z obfitości serca mówią usta, a wtedy Słowo Boże jest Bogiem w nas. Słowo
Boże oznajmia, Kim On jest i dlatego On Nim jest. A więc stwierdzamy, że Boże Słowo
jest naszym Bogiem, a żaden inny Bóg lub inne Słowo nie może zostać przyjęte jako
Prawdziwe uwielbienie. Sam Jezus powiedział: „Bóg jest Duchem, a ci, którzy
uwielbiają Go, muszą uwielbiać Go w Duchu i W Prawdzie.”
A więc bez Prawdy nie możecie uwielbiać Boga. A czym jest Prawda? W Ew. Jana
17:17 Jezus modlił się do Boga, Swego Ojca, i powiedział: „Poświęć ich w Prawdzie, bo
Twoje Słowo jest Prawdą”. Jego Słowo jest zatem naszym absolutem i naszą podstawą,
a to właśnie powinniśmy słyszeć, słuchając, co brat Branham przynosi nam, kiedy
czytamy tych parę następnych cytatów.
System edukacji w naszym państwie jest na mieliźnie, bo jako naród jesteśmy tak
„laodycejscy” w naszym podejściu do edukacji. Powiecie, co chcesz przez to powiedzieć?
Chcę powiedzieć to, że jesteśmy bogaci i powiększyliśmy nasze dobra, myślimy, że
pieniądze są odpowiedzią na wszystkie nasze problemy. Jeśli mamy problem socjalny,
co robimy? Wyrzucamy pieniądze na ten problem. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy bardzo
leniwym narodem. Przeciętne dziecko otrzymuje ponad 400 dolarów na szkolne
ubrania a -0- razy przywdziewają swoje umysły w Prawdę i sprawiedliwość, żeby
chronić się przed liberalnymi kłamstwami. (5. Mojżeszowa 4:8-10) (Ew. Mateusza 5:19)
(Psalm 86:11, 90:12, 143:10) (Izajasz 28:9)
Dlatego nasz system edukacyjny dostał się do szału – z powodu zrzeszeń
nauczycieli sprawdzających to, co jest nauczane, choć nie posiadają Prawdziwego
absolutu, i w ten sposób nauczyciele wpychają program Unii Liberalnej, a to stwarza
chaos w społeczeństwie Ameryki. Dzieci kończące szkoły podstawowe, nie umieją
nawet czytać. Ten naród utraca więcej na studenta niż jakikolwiek inne państwo na
tym świecie, jednak jesteśmy na ostatnim miejscu z poziomem edukacji a poświęconym
temu dolarom, nawet jesteśmy poza krajami trzeciego świata. A jeśli otrzymacie
dobrego nauczyciela, która chce nauczyć dzieci, by się uczyły, wykluczą go z
towarzystwa przez członków wydziału, a unia nie będzie go wspierać, ponieważ nie
idzie zgodnie ze związkiem.Q
W rzeczywistości Manifest Narodowej Federacji Nauczycieli z roku 1995 i 1996, w
których program homoseksualizmu jest forsowany do przodu jako styl życia – do

przyjęcia w szkołach. Związek Nauczycieli Kalifornii opublikował kalendarz wydarzeń
i wymienił te wydarzenia: „Tydzień wyjścia” i „Tydzień narodowego uświadomienia
sobie AIDS” i jakieś Hindu wakacje, lecz pominął Święto Dziękczynienia i Boże
Narodzenie. To wskazuje nam, kto jest odpowiedzialny za te szkoły. Sam szatan
ucieleśnił się w ludziach i przejął umysły ludzi, właśnie tak jak Boża Obecność
ucieleśniła się w Jego Proroku w tym czasie i przejmuje umysły Jego Ludu, Jego
Wybranych. (Psalm 111:10, Przypowieści Salomona 1:7, 9:10)
Otóż, wszyscy wiemy, że to jest efektem bezbożnego społeczeństwa. Lecz czy
wiedzieliście o tym, że kościół katolicki przy pomocy Towarzystwa Jezusowego
(Jezuitów) planował przejąć umysły tego narodu od ponad 100 lat lub więcej?
Posiadam 7 książek, które specjalnie zajmują się tym tematem, a tylko jedna z nich
była napisana parę lat wstecz przez pobożnego katolika Malachi Martina. Inne książki
są bardzo stare, a tak naprawdę, 3 z nich były napisane na przełomie wieku.
Papież Pius IX powiedział w Encyklice 45: „Rzymskokatolicki kościół ma prawo
wtrącać się do dyscypliny w publicznych szkołach, i do porządku studium w
publicznych szkołach, i do wyboru nauczycieli dla tych szkół.” Encyklika papieża Piusa
IX – 47: „Edukacja poza władzą rzymskokatolickiego kościoła jest niebezpieczną

herezją… Szkoły publiczne, otwarte dla wszystkich dzieci w celu edukacji młodych,
powinny być pod władzą rzymskokatolickiego kościoła i nie powinny podlegać żadnej
cywilnej mocy, ani nie dostosowywać się do opinii tego wieku.”
Cytat katolickiego księdza w The Boston Advertiser: „Katolicy nie będą zadowoleni

z szkołami publicznymi nawet wtedy, jeśli protestancka Biblia i każda pozostałość
religijnego nauczania nie będzie usunięta sprzed uczniów.”
Lecz katolicki kościół starał się otrzymać finanse na ich własne szkoły od połowy
wieku XIX, a nie zatrzymają się, dopóki nie dostaną nasze podatki do ich skarbca.
Tutaj jest przykład tego, w jaki sposób posługiwali się mediami wtedy, by naciskać na
finanse z podatków dla katolickich szkół.
Nowy Świat (oficjalna gazeta Archidiecezji w Chicago) 6 lutego 1904 r.: Każda

szkoła, wykonująca pracę kształcenia w taki sposób, aby zaspokoić żądania stanu we
wszystkich świeckich dziedzinach nauki, ma prawo na wsparcie stanu, nie bacząc na
to, do jakiej religijnej denominacji należą kierownicy szkoły. … Zgodnie z wymiarem
sprawiedliwości dla szkół religijnych, które wykazują się taką samą ilością świeckiej
wiedzy jak pozostałe, wtedy są upoważnione do takiego samego wsparcia za świecką
wiedzę, jaką dają. Dlaczego nie? Czy może dostrzec każdy człowiek oprócz bezmyślnego
fanatyka, dlaczego nie mają być traktowani jednakowo? Jeśli w dodatku do świeckiej
wiedzy wymaganej państwem, szkoły religijne także nauczają religii, bo rodzice tego
pragną, państwo nie może sprzeciwić się temu. Ponieważ nie płaci się za religijną
naukę, tylko za świecką naukę… Pozwólcie, że staniemy na tej platformie: „Ta sama
zapłata za tę samą pracę”. Wydaje się, że jest zaoferowane ludziom Stanów
Zjednoczonych najsprawiedliwsze rozwiązanie w kwestii szkół.

Jeśli popatrzymy z powrotem, koło roku 1900 kardynał McClosky powiedział:

„Musimy wziąć udział w wyborach. Musimy poruszać się w twardej masie w każdym
stanie przeciw partii zobowiązującej się podtrzymywać integrację publicznych szkół.”
Prezydent Garfield napisał w swoim Dokumencie o przyjęciu, 12 lipca 1880:

„Następną ważną sprawą dla wolności i sprawiedliwości jest popularne kształcenie,
bez czego ani wolność ani sprawiedliwość nie mogą być ciągle podtrzymywane. Byłoby
to niesprawiedliwe dla naszych ludzi i niebezpieczne dla naszych instytucji, aby
zastosować jakąkolwiek część dochodów narodu lub stanu, żeby wspierać szkoły
sekciarskie. Separacja Kościoła i Państwa jest we wszystkim, co jest połączone z
opodatkowanie; to powinno być absolutem.”
Generał Grant Des Moisnens, 1876: „Wspierajcie darmowe szkoły i postanówcie, że

ani jeden dolar należący do nich, nie będzie zastosowany do wsparcia jakiejkolwiek
szkoły sekciarskiej.”
Otóż, chcę wam przez to powiedzieć dzisiaj rano, że katolicki kościół próbował
zniszczyć każdą szkołę publiczną w Ameryce już od ponad 100 lat i w końcu oni
zwyciężyli. Wielebny Jeremiah Crowley, wice-ksiądz z Cincinnati, powiedział w
książce: Romanizm – niebezpieczeństwo dla Narodu napisanej w roku 1912:

Zapewniam, że to jest ustanowiony zamiar wielkiej większości Hierarchii
Rzymskokatolickiej w Ameryce, aby zniszczyć korzenie i gałęzie współczesnego
systemu publicznych szkół w Ameryce. Wierzę, że katolicki schemat, który ma
zniszczyć Amerykańskie Publiczne szkoły między innymi ma te fazy:
1.) Przyprowadzenie szkół publicznych do pogardy, charakteryzując je jako
bezbożne, niebezpieczne i pogrążające się w korupcji.
2.) Zabezpieczenie Katolickiej Szkole Parafialnej największy możliwy udział w
funduszach podatkowych dla szkół publicznych.
3.) Wspieranie tego rozpoczyna działalność szkół sekciarskich i wymaga to płacenie
publicznych pieniędzy na cel świeckiej edukacji dzieci.
4.) Zabezpieczenie katolickiej większości w radzie szkół publicznych i kadrze
dydaktycznej szkół publicznych w nadziei, że będzie tym samym niższy poziom
nauczania i dyscypliny w szkołach publicznych i tym samym to przyprowadzi
szkoły publiczne do niełaski.
5.) Zapewnienie pracowników z szeregów zakonnic i mnichów, żeby byli
nauczycielami w szkole.
6.) Zapobieganie normalnemu kształceniu nauczycieli szkół publicznych.
Przez te lub inne środki katoliccy duchowni żywią tę nadzieję, iż zniszczą system
szkół publicznych, a sprawią, że szkoły parafialne będą najwyższymi. Wiele
rozmawiałem z członkami Amerykańskiej katolickiej hierarchii podczas ostatnich
osiemnastu lat odnośnie szkół publicznych i parafialnych w Ameryce. Mistrzowie
kościoła wyrazili się, że intensywne żądanie Katolickiej Hierarchii za podziałem
pieniędzy szkół publicznych będzie ostatecznie udzielone; i że Amerykanie zmęczeni

szkolnymi sporami, ażeby wyjść z tego, przyjmą katolicki pogląd; i wtedy każdy
wysiłek będzie czyniony w celu zabezpieczenia największych dotacji z publicznych
pieniędzy; a z zazdrości inne sekty będą żądać jednakowe dotacje dla ich szkół, i będą
wspierani katolickimi dygnitarzami, żeby wymagali swoje roszczenia; a konsekwencją
tego będzie rozłam systemu szkół publicznych poprzez konkurencję i antagonizm
jednostek sekciarskich; a końcowym wynikiem tego będzie zwierzchnictwo katolickiego
kościoła w świeckim nauczaniu na podstawie tej zalety, iż ma silną organizację i
ogromne źródła finansowe zapewniające różne sposoby nauczania.
Abraham Lincoln 1864: „Zwykli ludzie widzą i słyszą wielkie i hałaśliwe koła

wagonów Południowej Konfederacji, które nazywają się Jeff Davis, Lee, Toombs,
Beauregard, Semmse, etc. a oni uczciwie myślą sobie, że mają moc do motywacji,
największy powód naszych problemów. Lecz to jest błąd. Prawdziwa moc do motywacji
jest ukryta za grubymi murami Watykanu, w uczelniach i szkołach jezuickich, w
klasztorach z zakonnicami i spowiednicach Rzymu. To jest ten fakt, który jest za
bardzo ignorowany przez Amerykan, a z którym zapoznałem się, kiedy zostałem
prezydentem; a to, iż najlepsze przewodzące rodziny Południa otrzymały ich edukację
w wielkiej mierze, jeśli nie w całości, od jezuitów i zakonnic. Skutkiem tego są prawa
niewolnictwa, pychy, okrucieństwa, które są wtórną naturą wśród tak wielu ludzi.
Stąd obcy chcą zasad fair play, ludzkości; jest to niezłomna nienawiść przeciw idei
równości i wolności, którą znajdujemy w Ewangelii Chrystusa. Nie bagatelizujcie tego,
że pierwsi osadnicy Lousiany, Florydy, Nowego Meksyku, Teksasu, Południowej
Karoliny i Missouri byli rzymskokatolicy, a ich pierwszymi nauczycielami byli jezuici.
Jest prawdą, że te stany były zwyciężone albo kupione przez nas. Ale Rzym włożył
śmiertelnego wirusa do żył ludzi, zanim stali się obywatelami Ameryki, poprzez
zasady antyspołeczny i antychrześcijańskie. Niestety jezuici i zakonnice pozostali w
wielkiej części nauczycielami tych ludzi. Oni kontynuowali, w cichości, lecz w
najbardziej skuteczny sposób, rozprzestrzenianie ich nienawiści do naszych instytucji,
naszych praw, naszych szkół, naszych praw i wolności, w taki sposób, iż ten okropny
konflikt pomiędzy Północą a Południem stał się nieunikniony. Jak powiedziałem już
przedtem, to właśnie papiestwu zawdzięczamy tę okropną wojnę domową. Śmiałbym
się z człowieka, który powiedziałby mi to, zanim stałem się prezydentem. Ale profesor
Morse otworzył moje oczy odnośnie tego. A teraz zrozumiałem tę tajemnicę; rozumiem,
że inżynieria piekła, która chociaż nie jest widzialna, ani nie ma podejrzenia względem
niej w naszym kraju, jest wprowadzana w ruch we wielkiej mierze przez ciężkie i
wielkie koła państwowego wagonu Południowej Konfederacji. Nasi ludzie nie są
jeszcze gotowi, by uczyć się i wierzyć tym sprawom, a prawdopodobnie to nie jest
właściwy czas, żeby wtajemniczać ich w te ciemne tajemnice piekła; to dolałoby oleju
do ognia, który jest już wystarczająco niszczący. Jesteście prawie że jedynymi, z
którymi mówię spokojnie na ten temat. Lecz prędzej czy później, ten naród pozna
prawdziwe źródło tych rzek krwi i łez, które wszędzie rozprzestrzeniają spustoszenie i
śmierć. A potem ci którzy spowodowali to spustoszenie i te klęski – widzimy, że zdają z
tego rachunek. Nie udaję, że jestem prorokiem. Lecz widzę bardzo ciemną chmurę na
horyzoncie. A ta ciemna chmura przychodzi z Rzymu. Jest pełna łez krwi. To

powstanie i powiększy się, aż jej boki zostaną rozerwane przez światło błyskawic i
następującymi za tym strasznymi hukami grzmotu. A następnie cyklon, jakiego świat
jeszcze nigdy nie widział, przejdzie przez to państwo, rozprzestrzeniając ruiny i
spustoszenie z północy na Południe. Po tym wszystkim nastaną długie dni pokoju i
prosperowania: bo papiestwo z jezuitami i bezlitosnymi inkwizytorami będzie na
zawsze wymiecione z naszego kraju. Ani ja, ani wy, lecz nasze dzieci zobaczą te
rzeczy.”
Kardynał Martinelli – papieski delegat do Ameryki 1902 r.: „Wiemy, że istnieje

wielu nieśmiertelnych księży i biskupów, lecz ciągle laicy nie mają prawa mieszać się z
duchowieństwem; jeśli laicy zrozumieją, że mają te prawa, zrobią to w Ameryce, co już
raz zrobili we Francji podczas Rewolucji, oni zamordują kler. W tym niezależnym
państwie byłoby to niemądre pozwolić laikom zrozumieć, iż mają prawo interweniować
w sprawy kościelne, a jedną z podstawowych rzeczy, które zarzucamy tobie, Ojcze
Crowley, jest to, że oświecasz katolickich laików w tym państwie zgodnie z ich
prawem; laicy nie mają prawa demaskować duchowieństwa, nie bacząc na to, jak
niemoralne ono jest; laicy muszą być lekceważeni; muszą zostać rozgromieni!”
Módlmy się…

